O Plano de Desenvolvimento Social
do Concelho, proposto pela Rede
Social, elegeu o sucesso/insucesso
escolar como um dos campos de
intervenção.
O trabalho realizado ao longo deste
ano lectivo já apresenta resultados,
com uma diminuição de 51% dos
casos de jovens em abandono escolar.
Das várias propostas, destaca-se o
fomento dos currículos alternativos,
que de acordo com a legislação, são
direccionados para os alunos que
manifestaram dificuldades de aprendizagem no 1.º ciclo e que transitaram
para o 5.º ano de escolaridade.
Os Cursos de Formação e Ensino
(CEF´s) são outra das opções para
os alunos permitindo uma adequação curricular mais prática, com a
realização de estágios em contexto
de trabalho.
Encontram-se a funcionar nove
cursos nas EBs 2,3 e na Escola Secundária, em áreas tão diversas como
ciências informativas, electricidade,
empregado de mesa, pastelaria e
panificação, pintura de azulejo e
operador de armazém.
De acordo com as habilitações literárias iniciais, os alunos que frequentarem com aproveitamento podem
obter o 6.º, o 9.º ou o 12.ºano.

De acordo com a Vereadora do pelouro da Acção Social, Dr.ª Cristina
Moreira, “a luta encetada contra o
abandono escolar já começa a dar
frutos, em virtude de um forte empenhamento de todos os parceiros
da Rede Social de Lousada, com
especial destaque para os agrupamentos de escola que têm apostado
nesta iniciativa.”
Cerca de 160 jovens encontram-se
a frequentar os CEF´s podendo
escolher o curso que desejarem,
independentemente da escola mais
próxima da residência. Os custos de
transportes são assegurados pela
Câmara de Lousada.
Encontram-se ainda a funcionar duas
turmas de Percursos Curriculares
Alternativos (PCA´s) e duas do
Programa Integrado de Educação e
Formação (PIEF´s).
MAIS CEF´S E CurSoS
proFISSIonAIS
Para o próximo ano lectivo,
2007/2008, as entidades já elaboraram as candidaturas a novos
cursos, para além de assegurarem
a conclusão dos existentes.
Foram elaboradas candidaturas a
10 CEF´s, cuja qualificação literária
atribuída é do 9.º ano.
A EB2,3 de Lousada apresentou

candidatura a um curso de hotelaria
e restauração-cozinheiro, com duração de dois anos; a EB2,3 de Caíde
de Rei elegeu a área de floricultura
e jardinagem; a EB 2,3 de Lustosa
optou pela formação de operadores
de informática; a EB2,3 de Nevogilde seleccionou como área de
intervenção o comércio e a Escola
Secundária optou pelas ciências
informáticas e a estética. O Externato
Senhora do Carmo apresentou propostas para dois cursos de hotelaria
e restauração – cozinheiro, sendo um
para empregado de mesa e ainda um
cursos de formação complementar
para cozinheiro.
A Escola Secundária de Lousada
apresentou ainda propostas para
cursos profissionais, de nível 3, que
permitem a obtenção do 12.ºano,
em áreas diversas como técnicos
de contabilidade, de comércio, de
informática e gestão, de restauração
e ainda de informática de gestão
e programação de sistemas informáticos.
“Acredita e segue” e “Projecto de
Vida Certa” são as designações
de duas acções que, no âmbito do
plano psicossocial, visam prevenir
o abandono escolar e aumentar o
nível da formação dos jovens que
frequentam o 9.º ano.

Designação: município

“Uma equipa, uma dinâmica” – é
este o mote da Biblioteca Municipal
de Lousada (BML), que funciona nas
actuais instalações desde Setembro
de 2003.
O espaço tem a funcionar a sala de
leitura José Dias, a sala infanto-juvenil
Mello Lapa, área de leitura especial

A sétima edição da Feira do Livro de
Lousada realiza-se entre os dias 28
de Junho e 8 de Julho, na Praça das
Pocinhas.
Os visitantes podem passar pelos

para invisuais, sala de exposições e
uma sala para seminários e conferências. O Bibliomóvel e os Biblioespaços
são outros dos serviços que a BML
disponibiliza. Para além disso presta
apoio na criação das Bibliotecas
Escolares.
Registaram-se mais de 8500 pedidos
e os utilizadores dos vários serviços
disponíveis tem vindo a aumentar.
Exemplo disso é o número de leitores
que frequentaram o espaço durante
o ano passado, aproximando-se dos
15 mil, o que representa mais três mil
face ao ano de 2005.
Os valores relativos às requisições
de documentos na Biblioteca duplicaram num ano. Assim, durante o
ano passado verificaram-se mais de
8500 solicitações. Destes valores
4300 foram livros, 260 vídeos, 140
CD-Rom, 757 CD´s áudio e cerca de
3 mil DVD´s.

De acordo com o Vereador do pelouro
da Cultura, Prof. Eduardo Vilar, “nos
últimos anos a Biblioteca Municipal
transformou-se num ponto de encontro de crianças, jovens e adultos.
Em resposta a esta afluência procuramos, a cada dia que passa, oferecer
uma planificação mais cuidada e com
propostas inovadoras”.

17 stands onde estão representadas
várias editoras livreiras.
A Feira do Livro vai contar também
com animação cultural que passa
pela actuação da Fanfarra de Boim,
no dia de abertura. Na sexta-feira,
dia 29 é a vez do Teatro Arado apresentar um espectáculo ao ar livre “O
charlatão”, de Miguel Torga. No
sábado actua o Conservatório
do Vale do Sousa e no domingo
é apresentado teatro de marionetas. Na segunda-feira, dia 2, os
visitantes da Feira podem assistir
à actuação do Rancho Folclórico
da Aparecida. Na terça-feira é a
vez de actuar o grupo Pure Dance
e na quarta-feira a Escola Infantil
do Rancho das Lavradeiras do
Vale do Sousa. O teatro ao ar
livre regressa na quinta-feira com

“Os Piratas”, pelo Teatro das Beiras.
Na sexta-feira, dia 6, realiza-se um
concerto com a Banda de Música de
Lousada. No sábado a dança continua com a actuação do grupo Slave
Dance e no domingo há música hip
hop com o Som Mudo.

A Biblioteca Municipal presta apoio
directo às 10 Bibliotecas Escolares
existentes no concelho e a outras duas
que estão em fase de instalação. Os
técnicos da BML auxiliaram ainda a
estruturação da biblioteca do Colégio
S. José de Bairros, em Lodares. O
apoio prestado passa, numa primeira

instância, pelo ordenamento do fundo
documental. Numa etapa posterior
procede-se à informatização de todos
os dados. Actualmente existe uma
base de dados bibliográfica sob a
alçada da BML onde constam cerca
de 6300 registos. Num futuro próximo
a base vai estar disponível a todas

as Bibliotecas Escolares, cujo fundo
bibliográfico está informatizado. No
dia 18 de Abril, a BML esteve representada em Santa Maria da Feira num
encontro de Bibliotecas Escolares, em
que a representante da BML dirigiu
uma sessão de trabalho para outros
técnicos.

O Bibliomóvel, que funciona como
uma extensão da BML, desde 1999,
continua a percorrer todas as escolas
do primeiro ciclo e jardins-de-infância
do concelho.
Em 2006 foram mais de 4 mil os
alunos que usufruíram dos serviços
desta biblioteca itinerante, através da
requisição de livros, CD´s, DVD´s e
cassetes VHS´s. O Bibliomóvel tem
também disponíveis conjuntos de trabalhos para educadores e professores
do primeiro ciclo.
A BML tem implementado por vá-

rios estabelecimentos comerciais
do concelho os Biblioespaços, onde
as pessoas podem ler e requisitar
livros.
O projecto THEKA, da Fundação Calouste Gulbenkian, conta também com
a participação da Biblioteca. A este
projecto, relativo ao ano lectivo de
2006/2007, associaram-se as coordenadoras das Bibliotecas Escolares da
EB2,3 de Lousada e de Caíde de Rei,
cuja tutora é a responsável pela BML.
Esta iniciativa pretende promover a
formação de docentes responsáveis

pela criação, organização e dinamização de Bibliotecas Escolares/ Centros
de Recursos Educativos.

O Folia – Festival de Artes do Espectáculo de Lousada, organizado
pela autarquia em colaboração com
a Companhia de Teatro Profissional
Jangada, traduziu-se na adesão
da população, com mais de 2 mil
espectadores.
Desde o dia 20 de Abril até 5 de Maio
passaram várias companhias e grupos pelo palco do Auditório Municipal.
Na abertura do Folia houve casa
cheia com a “Crise dos 40”, pelo Teatro Mundial. Actuou também o Conservatório do Vale do Sousa, o Teatro
Extremo, Mina de Moiros, Comédias
do Minho, Peripécia Teatro, Centro
Dramático de Viana, Quinta Parede
e Órqtrup, Accademia Perduta, Hojarasca Danza, Pim Teatro, Trulé, Ana
Paula Costa, Jangada Teatro e ainda
as Pauliteiras de Valcerto.
Para o Vereador do pelouro da Cultura, Prof. Eduardo Vilar, “a qualidade
dos espectáculos e das companhias
presentes foi devidamente certificada
pela audiência, que por várias vezes
lotou o Auditório. O Folia comprova
a relevância cultural existente em
Lousada onde se alia à quantidade
dos espectadores a diversidade dos
espectáculos”.
Para Luíz Oliveira, da Jangada
teatro, “foi notória a adesão de um
grande número de público jovem. É
com imenso prazer que vemos espectadores a saírem extremamente
agradados com os espectáculos.
Acreditamos que esta é uma das
melhores edições deste certame
anual”.

A Comissão de Protecção de Crianças
e Jovens de Lousada (CPCJ) avaliou
os dados relativos ao ano passado e
registou a análise de 306 casos, dos
quais 30 foram arquivados liminarmente, devido a denúncia infundada. Cerca
de 21% dos casos foram arquivados,

A Comissão de Protecção de Crianças
e Jovens em Perigo de Lousada, tida
como instituição oficial, não judicial,
com autonomia, têm como objectivo
promover os direitos da criança e do
jovem e prevenir ou pôr termo a
situações que podem afectar a sua
segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral.
A Comissão integra representantes
de várias entidades locais, como a
autarquia, a assembleia municipal,
o Instituto de Solidariedade e Segurança Social, o Centro da Área

após a problemática em causa ter
sido resolvida e 9% transitaram para a
responsabilidade do Tribunal, por incumprimento das medidas propostas.
A negligência é apontada como a
principal problemática ascendo a
55% dos processos em análise. O
abandono escolar surge em segundo
lugar, representando 11.3%, seguido
do abandono, com 9.4%, e os maus
tratos físicos, com 8.1%. Existem
ainda registos de comportamentos
desviantes, maus tratos psicológicos,
mendicidade, abusos sexuais, ingestão de bebidas alcoólicas, pornografia
infantil, prática de crimes, trabalho
infantil e problemas de saúde.
Dos casos sinalizados, a maior incidência ocorre na faixa etária dos 6
aos 10 anos e dos 13 aos 14 anos.
A denúncia das situações foi, na
maior parte dos casos, efectuada
por vizinhos e particulares, estabe-

lecimentos de ensino e autarquia. O
agregado familiar apresenta níveis
de escolaridade baixos, onde 43.8%
possuem o 1.º ciclo completo. Quanto
ao tipo de rendimentos, a maioria
encontra-se a trabalhar, seguindo-se
os que recebem o Rendimento Social
de Inserção e os que auferem de uma
pensão. Foi ainda apurada a saúde
do agregado, destacando-se uma
elevada incidência de alcoolismo.
O apoio junto dos pais foi a principal medida de protecção aplicada,
seguindo-se o apoio junto de outro
familiar e o acolhimento familiar.

Educativa do Tâmega, a Santa Casa
da Misericórdia, associações culturais, Guarda Nacional Republicana e
ainda cidadãos com interesses pelos
problemas de infância e juventude.
A Comissão pode intervir quando uma
criança ou jovem se encontra abandonada; sofre maus-tratos físicos
ou psíquicos, ou é vítima de abusos
sexuais; não recebe os cuidados
adequados; é obrigada a actividades
ou trabalhos inadequados à sua
idade, dignidade e situação pessoal
ou prejudiciais à sua formação e

desenvolvimento; está sujeita a
comportamentos que afectam a sua
segurança ou equilíbrio emocional;
assume comportamentos, actividades
ou consumos que afectam a sua
saúde, formação, segurança, sem
que quem de direito se lhes oponha
de modo adequado.
Quem pretender efectuar uma denúncia deve dirigir-se à GNR de Lousada
ou à própria Comissão, sedeada na
Câmara de Lousada, através do nº
255 814 094 ou do e-mail: cpcj@
cm-lousada.pt.

A autarquia promoveu a segunda edição do concurso de grafites durante o
mês de Abril, com a participação de
15 concorrentes.
No dia 30 de Abril, no Espaço AJE,
realizou-se a cerimónia de encerramento do concurso, com a palestra
“Grafite: arte e intervenção social”,
por José Soeiro.
Seguiu-se a apresentação do Postal Lousada Radical 2007, que tem
representado o brasão da Câmara
entre outros motivos, da autoria de
André “Dheo” Cunha e Nuno “Doc”.
Este postal vai ser também editado
no formato papel.
O primeiro prémio foi entregue à
dupla Frederico Sousa, de Freamunde, e Bruno Fernandes, de
Sousela. O Prémio Criatividade do
Instituto Português da Juventude

A Câmara de Lousada associou-se
às comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios,
no dia 18 de Abril, promovendo
reuniões de trabalho com várias
instituições, em particular com os
párocos locais e a diocese tendo em

A Câmara de Lousada assinalou
o Dia da Artrite Reumatóide, no
passado dia 5 de Abril, onde foram
analisados temas como o diagnóstico
e a prevenção, a artrite idiopática
juvenil, a optimização nutricional e a
integração na família e na comunidade da criança.

foi para Joana Couto, de Silvares.
O Prémio Revelação coube a João
Isaac, de Casais. Nuno Henriques,
de Cristelos, ganhou o Prémio Mensagem Vodafone. A noite terminou
com a actuação do grupo de Hip Hop,
Som Mudo.

vista a inventariação do património
móvel e imóvel do concelho. No
mesmo dia realizou-se o primeiro
encontro com os voluntários, inscritos no Banco de Lousada que
escolheram o património como área
de acção.

No dia 14 de Abril, realizou-se no
Espaço AJE, uma reunião de divulgação intitulada “Compreender
a Esclerose Múltipla”.
As abordagens realizadas enfatizaram a importância de um
diagnóstico precoce da doença e
a aplicação de um tratamento correcto tendo em vista a diminuição
do impacto da doença.

As Olimpíadas da Europa realizaram-se pela terceira vez com
a presença de mais de 200 estudantes oriundos de estabelecimentos escolares do Vale do
Sousa.
Em Abril, realizaram-se as provas de
pré-selecção em cada uma das
escolas tendo sido apurados 50
finalistas que participaram na final
regional, que se realizou no dia 9
de Maio na Escola Secundária.

Os finalistas de cada escola
participaram numa visita ao
Centro de Informação Europeia
Jacques Delors, ao Museu da
Marinha e ao Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa. No final do
dia foram entregues os prémios
aos três primeiros classificados,
entre eles um IPod, para o primeiro classificado, um MP3, para
o segundo e uma pen-drive para
o terceiro.

No passado dia 28 de Abril, Lousada e Renteira, Espanha, reafirmaram o protocolo de geminação,
assinado há dez anos atrás.
Para o Presidente da Câmara de
Lousada, Dr. Jorge Magalhães, a
geminação com a cidade basca de
Renteria “está consolidada e a fraternidade entre os dois municípios
supera a distância que os separa”.
Após enumerar as permutas realizadas com estudantes e grupos
culturais e desportivos, falou de
novas propostas para reforçar os
intercâmbios, “na procura de soluções inovadoras e de afirmação da
cidadania europeia”.
A comitiva oficial de Lousada integrava ainda o Rancho Folclórico de
Nogueira e a fadista Mélanie, cujas
actuações despertaram notório
interesse na comunidade local.

Lousada recebeu o Camião PT, nos
dias 23 e 24 de Abril, onde cerca de
220 jovens da Escola Secundária de
Lousada e das EB´s 2,3 de Lousada
e Lustosa tiveram a oportunidade
de frequentar uma formação, com
duração de 90 minutos, ao nível das
novas tecnologias da informação e
comunicação.
A autarquia associou-se ao projecto
da Portugal Telecom (PT), no âmbito
da “Aventura do Conhecimento”, permitindo aos participantes o acesso à
Internet em banda larga.
No Camião PT os visitantes tiveram a
oportunidade de criar e-mails, gravar

O programa incluiu, também, o
descerramento de uma placa toponímica, com uma artéria principal
da cidade a designar-se “Rua de
Lousada”, juntando-se, assim, à
“Praça de Lousada”, baptizada há
três anos atrás.
A geminação foi assinada em
Julho de 1997 e, desde então, os
contactos sucederam-se, através
da realização de provas desportivas, colónias de férias, visitas de
estudo, encontros de autarcas, exposições de pintura e de artesanato
e intercâmbios de folclore, música
clássica e de grupos corais.
Com 38 mil habitantes e em pleno
desenvolvimento industrial, Renteria fica situada na província de
Guipúzcoa, a 8 quilómetros de San
Sebastian, a 10 da fronteira de Irún
e a 750 quilómetros de Lousada.

A autarquia promoveu o concurso
“Lousada no screensaver”, cujo objectivo principal foi criar um postal electrónico alusivo ao concelho. Foram
entregues cerca de 70 trabalhos, de
autores com várias idades, com maior
incidência entre os 12 e os 18 anos. Os
trabalhos foram realizados nos vários
espaços do concelho destinados às
novas tecnologias da comunicação e
informação. O Espaço AJE foi o local
onde se realizou o maior número de
trabalhos. Para ao Vereador do pelouro
das Novas Tecnologias, Prof. Eduardo
Vilar, “este concurso foi uma agradável
surpresa, na medida em que recebemos muitos trabalhos de qualidade. Os
temas apresentados foram relativos ao
nosso concelho e a imaginação aliada
ao conhecimento das novas tecnologias resultou em 10 bons trabalhos,
dos quais tivemos a difícil tarefa de
seleccionar apenas três”.

um filme, tirar fotografias, gravar
som e tratar a informação contida
nos ficheiros criados. A fase seguinte
passou pela criação de um blogue.
Os trabalhos tiveram como temática
a literatura, maioritariamente de
origem portuguesa. A PT ofereceu
ainda um kit a todos os participantes,

onde constava, entre outros, um
guia para construção de blogues e
homepages.
Para o Vereador do pelouro das
Novas Tecnologias, Prof. Eduardo
Vilar “esta é uma iniciativa que se
enquadra na política de apoio e implementação das novas tecnologias
no concelho. Em termos de balanço
posso dizer que veio confirmar os
indicadores do nível de procura e
utilização já registados nos vários
espaços com acesso gratuito à Internet disponibilizados pela autarquia,
evidenciando a facilidade no manuseamento do computador”.

